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STANCIU TUDOR CĂTĂLIN
 Ploieşti, Prahova

română
16.04.1985

aprilie 2014 - prezent
administrator firmă
S.C. GECAST TECH INDUSTRY S.R.L.
Administratrea firmei (Construc iiț ) i coordonarea personalului dinș  

antiere.ș
Urmărirea zilnică a activită ii personalului i evolu ia lucrărilorț ș ț  
demarate.
Negocierea contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii i cu clien ii.ș ț

Iunie 2012 - prezent
director general
S.C. TGO INVEST S.R.L.
Administrarea firmei (Hotel, Restaurant, Catering)
Intrarea pe piaţă şi păstrarea unei poziţii bune în cadrul acesteia.
Respectarea legislaţiei în vigoare privind societăţile comerciale.
Asigurarea conducerii, organizării iș  func ionării cu eficien ă maximăț ț  
prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunită ilor,ț  
angajarea resurselor financiare, tehnologice i umane necesare.ș
noiembrie 2010 - mai 2012

ef birou senatorialș
Senatul Romaniei
Organizarea activită iilor biroului i urmărirea documentelor interne.ț ș
Analizarea colegiului senatorial i centralizarea de probleme/nevoiș  
publice.
Găsirea de rezolvări pentru problemele publice pe bază de buget intern.

iunie 2009 – septembrie 2010
Consilier Investiţii
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
Întocmirea  documentaţiilor  de  atribuire,  redactarea  contractelor  de 
achiziţie  publică,  redactarea  punctului  de  vedere  al  autorităţii 
contractante cu privire la contestaţiile  introduce la CNSC. Răspunde de 
întregul  proces  de  achiziţie.  Realizează  studii  de  piaţă  şi  negocieri. 
Răspunde de finalizarea lucrărilor conform caietelor de sarcini.
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Compania

STUDII
Perioada

Denumire calificare
Specializare

Instituţia

Perioada
Denumire calificare

Specializare
Instituţia

Perioada
Denumire calificare

Specializare
Instituţia

Perioada
Denumire calificare

februarie 2008 – aprilie 2009
Director adjunct (comercial)
S.C. INTERIO PRODUCTION S.R.L.
Urmărirea  zilnică  a  activităţii  personalului  aflat  în  subordine  pentru 
asigurarea  aplicării  corecte  a  procedurilor  operaţionale  de  achiziţii  şi 
aprovizionare/livrare. 
Organizarea departamentului Comercial pe criterii de “cost efficiency”, în 
vederea  optimizării  activităţii  de  aprovizionare/livrare  a  mărfii  către 
reţelele de magazine din ţară.
Stabilirea  strategiei  specifice  fiecărui  magazin  pentru 
implementarea/urmărirea  stocului  optim  şi  a  tuturor  procedurilor 
comerciale  prevăzute.  Asigurarea  buclei  de  “feed-back”  în  urmărirea 
aplicării procedurilor comerciale şi a stocurilor optime.
Negocierea contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii.

noiembrie 2007 – februarie 2008
Director adjunct (logistică)
S.C. INTERIO PRODUCTION S.R.L.
Coordonarea  activităţii  depozitului  societăţii  din  punct  de  vedere 
administrativ.  Controlarea  permanentă  a  activităţii  de  depozitare, 
stocare, aranjare a mărfurilor din depozit.
Organizarea  şi  supravegherea  desfăşurării  activităţii  Departamentului 
transporturi  al  societăţii  cu  respectarea  tuturor  actelor  normative  în 
vigoare  privind  transportul  de  mărfuri.  Planificarea  şi  coordonarea 
livrărilor de produse. Stabilirea rutelor de transport pentru minimalizarea 
costurilor de transport.

martie 2006 – 2010
Administrator firmă (producţie/comercializare mobilier tapiţat)
S.C. ELITE PROD MOB S.R.L. 
Asigurarea managementului firmei.
Intrarea pe piaţă şi păstrarea unei poziţii bune în cadrul acesteia.
Respectarea legislaţiei în vigoare privind societăţile comerciale.

2004-2006
Internship/training
S.C. JULIA DESIGN S.R.L.

2010
Calificare turism
Director complex turistic / brevet turism
Centrul de pregătire Turism, Hotel, Restaurant “Marian Bugan”

2008 – 2010
Master – Managementul Afacerii
Gestiunea întreprinderii
Academia de Studii Economice – Bucureşti

2004 – 2008
Licenţă – Facultatea de “Cibernetică, statistică şi informatică economică”
Informatică economică
Academia de Studii Economice – Bucureşti



Specializare
Instituţia

Perioada
Denumire calificare

Specializare
Instituţia

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

PERSONALE
Limba maternă

Limibi străine cunoscute
Autoevaluare

Engleza

Franceza

Competenţe şi abilităţi 
sociale

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Competenţe şi aptitudini 
tehnice

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini 
artistice

Alte competenţe şi 
aptitudini

Permis de conducere

2004
Atestat informatică
Informatică
“Colegiul Naţional Mihai Viteazul” / Ministerul Educaţiei şi Cercetării

2000-2004
Liceu
Matematică-informatică, intensiv informatică
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” – Ploieşti

româna
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1 Basci user

Spirit de iniţiativă şi de echipă.
Seriozitate,  dinamism,  dorinţă de afirmare,  perfecţionare  şi  dezvoltare 
profesională. Orientare spre îndeplinirea obiectivelor.
Disponibilitate pentru program prelungit, rezistenţă la stres.
Comunicare  şi  relaţionare  (ascultare  activă,  selectarea  căilor  şi 
mijloacelor  adecvate,  adaptarea  la  situaţii  noi  şi  neprevăzute, 
identificarea  particularităţilor  individuale  şi  de  grup  ale  interlocutorilor, 
remediere  şi  negocierea  conflictelor,  adecvarea  comportamentului  în 
raport cu interlocutorii).

Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare.
Identificare de oportunităţi de dezvoltare a afacerii.
Capacitatea de a planifica,  organiza si  finaliza  proiecte şi  strategii  pe 
termen scurt,  mediu  sau lung  în  vederea dezvoltării  sau îmbunătăţirii 
serviciilor oferite de companie, asumare a responsabilităţilor, adaptare la 
sarcini de lucru schimbătoare, un bun coechipier.

Depanare hardware
Administrare completă a clădirilor

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces)
CorelDraw, PhotoShop, Adobe Illustrator,  AutoCad
PHP,  C++, Pascal, HTML, CSS, Javascript

Fotografia digitală (folosire aparat DSLR,  prelucrare imagini)
Design (cursuri in Grecia la firma WoodExpert)

Obiectivitate, spirit critic, consistent în acţiuni, motivare

Categoria A şi B


